
INTERIORISME (Disseny i ambientaci6) 
------------------------

NIVELL 1 

P R O G R A M A 

DESTRUCCIO DELS TOPICS I DESCOBERTA D'UNA ACTITUD 

PERSONAL ENFRONT DEL DISSENY 

PROJECTES 1.- Assignatura pivot del curs, en funci6 de la qual 

s'articularà la resta: 

DESCRIPTIVA.- Assignatura instrumental fonamental . Adequar-la al 

ritme que les exigències expressives dels projectes 

demanin . 

TECNOLOGIA 

GRÀFICA.-

El croquis, les mides; geometria elemental; els 

estris de representaci6 i les seves possibilitats 

expressives; simbologia gràfica; topografia 

elemental; col.lage; representaci6 de colors i 

textures; l'expressivitat del dibuix; fotografia 

elemental com a element gràfic; les presentacions, 

els formats, marques, tipus, etc. 

TECNOLOGIA 1.- Lleis elementals de la fÍsica, especialment dels 

sistemes mecànics (palanca, politja, roda, etc.). 

Comprendre el seu valor dins d'un contexts concret 

en el moment de la seva aparici6: les civilit

zacions i la tècnica. 

Enfasi en tota la qUesti6 de l'ENERGIA : tipus, 

transformacions i manipulaci6 i aplicaci6 . 

ELS ELEMENTS NATURALS: descripci6, valoraci6 i 

capacitat energètica: terra-terreny, naturalesa, 

climes, vegetaci6, fauna, sol, llum, calor, vent, 

aire, foc, aigua, fang, pedra , fusta , carb6, 

ferro . 

Descripci6 i valoraci6 dels instruments elementals: 

serra, pic, pala, carretilla, martell , etc. 

BIBLIOTECA 1.- Assignatura teòrica organitzada al voltant d'una 

llista de llibres i un lector o preceptor 



VISITES 1 .-

'• 

2 . 

orientador, de les lectures i de la manera de fer

les i de recollir-ne la informaci6 , així com de les 

temàtiques que a manera de col . loqui pÚblic es 

suscitin a la classe , fruit d'informaci6 i de 

reflexi6 dels alumnes . 

Visites periÒdiques i especialitzades al nivell de 

primer curs , d ' acord amb la pr oblemàtica general 

abans esmentada. 

Una ASSIGNATURA OPTATIVA DE LA ESPECIALITAT D' ART, entre les 

següents : 

COLOR 

DIBUIX REPRESENTACI6 

VOLUM 

FOTOGRAFIA 

COMUNICACI6 . 



NIVELL 2 

PROJECTES 2 .-

TECNOLOGIA 2 .-

BIBLIOTEC;L 2 .-

L ' OFICI COM A SUPORT DE L ' OPCIÓ EXPRESSIVA 

PERSONAL. 

.. 

.3 . 

Assignatura pivot del curs en ~unci6 de la qual 

s'articularan la resta , amb més força e ncara que 

al primer nivell . 

Subdividida en tres grans apartats de : 

Instal . lacions . 

Construcci6. 

Catàleg. 

Possibilitat d ' inclusi6 d'un petit curset 

específic de grafisme . 

Amb la mateixa estructura que la del primer 

nivell però amb un contingut mes complex a . 

VISITES 2 i .3 .- També específiques pel segon i tercer nivell 

però amb dos característiques prÒpies : 

Visites de taller i crítiques sobre els 

diferents " oficis " que entren en una obra 

de interiors . 

Visites també d ' obres i persones qua lificades, 

però amb posterior sessi6 crítica a l ' escola 

amb la persona interessada i diapositives . 

UNA ASSIGNATURA OPTATIVA , a escollir entre les següents : 

ESCENOGRAFIA 

JARDINERIA I PAISATGE 

ESCAPARATISME 

(duraci6 no superior al trimestre) 



NIVELL 3 

PROJECTES 3 . -

4 . 
• 

ON ES TRACTA DE CONCRETAR ELS PROPIS INTERESSOS 

D'Octubre a Febrer amb 1'organitzaci6 habitual. 

De Març a Juny cada alumne ha de realitzar un 

projecte com Tesina final de carrera, sota la 

supervisi6 del mateix professor de projectes . 

Aquest projecte ha d'incloure un apartat de 

tractament de disseny gràfic, amb col , l aboraci6 

amb els estudiants de l'últim curs de gra fisme, 

TECNOLOGIA 3 .- Amb els apartats corresponents d ' Insta1 .1acions 

i Construcci6. Totalment lligada a Projectes 3. 

BIBLIOTECA 3 . - Amb duraci6 d'Octubre a Febrer i servirà per que 

cada alumne el.labori la informaci6 teòrica 

necessària per a desenrrot11ar posteriorment el 

tema de tesina escollit. 

NORMATIVA I 

ORGANITZACió .- Ori~ntada a tractar la neurosi de final d'estudis 

i preparar els problemes legals i organitzatius 

anexos a la professi6. 

P1anificaci6 d'una obra. 

Planificaci6 de ritmes de treballs i esforços . 

Organitzaci6 de despatx. 

Alternatives professionals . 

Permisos i tramitacions . • 

Ordenances. 

Economia i comptabilitat. 

VISITES 2 i 3. - També especi:fiques pel segon i tercer niv ell però 

amb dos caracteristiques prÒpies: 

Visites de taller i critiques sobre els 

diferents "oficis" que entren en una obra 

d'interiors . 

Visites també d'obres i persones qualificades, 

però amb posterior sessi6 critica a l ' escola 

amb la persona interessada i diapositives . 



UNA ASSIGNATURA OPTATIVA, a escollir entre les següents: 

ESCENOGRAFIA . 

JARDINERIA I PAISATGE 

ESCAPARATISME 

(duraci6 no superior al trimestre) 

• 5. 
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EINA Escuela de Diseño 
Avenida de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Teléfono 203 09 23 

DISSENY ler. 

9 l. 
2 10 

Biblioteca 
T. Mart! 

l. 
2 11 

Descriptiva 
E. Steegmann 

Tecnologia 
R. Pie 

Tecnologia Fràfica 
D. Peraferrer 

DISSENY 2n. 

9 10 

Descriptiva 
E. Steegmann 

* Art. Contemp. 
V. Combalia 

Tecnologia 
R. Domenech 

Seminaris 

1 
2 

El NAn~ 

12 t 1 2 

• Dibuix Representació 
M. Girona, A. Ràfols, Perez Sanchez 

Visites quinzenals, 19 i 3Q setm. 

12 

Lelis Marqués 

T. Disseny 
Doni Freixes 

• Color 
A. Ràfols 

T. Disseny 
Doni Freixes 

l. 
2 1 

Dibuix Representació 

2 

M. Girona, A. Ràfols, Perez Sanchez 

Visites quinzenals, 2Q i 4Q setm. 
Lelis Marqués 

T. Disseny 
Pep Alemany 

2Q Trim. 
• Jardineria Escaparatisme • 

Ll. Torrada X. Olivé 

4Q Trim. 
Escenografia • 
Fabià Puigserver 

T. Disseny 
Pep Alemany 



• * I • 
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EINA Escuela de Disefto 
Avenida de Vallvidrera, 44 bis 
Barcelona 17 
Teléfono 203 09 23 

DISSENY 3er. 

9 10 

• Art 

11 

Seminaris 

1 
2 

El NAn~ 

12 1 2 

• Dibuix Representació 
M. Girona, A. Ràfels, Perez Sanchez 

Visites quinzenals, 29 i 49 setm. 
Lelis Marqués 

T. Disseny 
Pere Riera 

• Jardineria 
Ll. Torrada 

Trim. 
• Escaparatisme 

X. Olivé 

42 Trim. Escenografia • 
Fabià Puigserver 

T. Disseny 
Pere Riera 

Les materies que van senyalitzades amb un • no van incluides en el 
preu del curs i son optatives. 

Els seminaris de 2n i 3er. senyalats amb un • , un va incluit en el preu¡ 
els altres dos son optatius. 


